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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
  ؟�عني بنین وثمانیة أوالد، رجل توفي عن زوجتین وعشر بنات: هذا �قول

نه منه أل ما �أتي السؤال من عامي فیسقط �عض الورثة جهالً  األنه �ثیرً  كر؛إن �ان األمر �ما ذُ 
ما  ا�ثیرً  صك حصر الورثة. ،حضر الصكقسم تر�ة حتى �ُ ولذا من األفضل أن ال تُ  وارث،
ال حعلى �ل . ا�سمیها أم�  والده،ألنها أم أ ؛توفي عن أم و�نین و�نات و�قصد �األم الزوجة: �قول

مثل  والباقي ألوالده من بنین و�نات للذ�ر ،كر فللزوجتین الثمنالمسألة هذه إن �ان األمر �ما ذُ 
 .حظ األنثیین

وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین،
 .أجمعین
فیه ، )بٌ �ا قال البخاري: فصل:( :-َرِحَمُه هللاُ -فظ ز�ن الدین ابن رجب فیقول اإلمام الحا أما �عد،

 .تقد�م وتأخیر في ترتیب األبواب هنا
 لقوله؛ القلب فعل المعرفة وأن ،»�اهلل أعلمكمأنا « :-صلى هللا علیه وسلم-�اب قول النبي ("

 .")]٢٢٥ :البقرة[ }ُقُلوُ�ُكمْ  َ�َسَبْت  ِ�َما ُیَؤاِخُذُكم َوَلِكن{: تعالى
 ه،ل و�سب للعبد فعل اإل�مان أصل هي التي �القلب المعرفة أن: التبو�ب بهذا مراده(�قول: 
 للجوارح جعل �ما ا�سبً  للقلوب فجعل]، ٢٢٥: البقرة[ }ُقُلوُ�ُكمْ  ِ�َماَكَسَبْت {: تعالى �قوله واستدل
 وهذا تقدم تقر�ره في الدرس الماضي.، )ا�سبً  الظاهرة

 فإن القلب، تصدیق وهو ،وعمالً  اعلمً  تتضمن فهي وتصدیق، تصور من بةمر�هي  والمعرفة(
، )و�سبه قلبه عمل فهو المؤمن، �ه �ختص والتصدیق والكافر، المؤمن فیه �شترك قد التصور

 فإبلیس �عرف ر�ه: ،مجرد المعرفة من دون عمل �ما تقتضیه �شترك فیه المؤمن والكافر
ِتكَ { یقنت لكن بواطنهم است ،على اختالف مللهم و�ن جحدوا في الظاهر والكفار ،]٨٢[ص:  }َفِبِعزَّ

  ؟�ماذالكن العبرة  هذه المعرفة.
 .�التصدیق طالب:

 .نعم. �التصدیق الذي هو العمل �مقتضى هذه المعرفة
 أصحابنا من السنة أهل أكثر قول وهذا �األدلة، كُتدرَ  مكتسبة المعرفة أن: هذا وأصل(: قال

 السنة أهل: قال أنه عیاض بن الفضیل عن �إسناده وروى  الطبري، جر�ر ابن ورجحه وغیرهم
 إنها: طائفة وقالت( المعرفة التي هي اعتقاد القلب.، )والعمل والقولالمعرفة  اإل�مان: �قولون 

، )وغیرهم والصوفیة المتكلمین من وطوائف أصحابنا �عض قول وهو. فیها �سب ال اضطرار�ة
وأن �عرف  ،�عني اإلنسان مضطر إلى أن �عترف �الخالق الفطرة،المعرفة اضطرار�ة �عني �

وال شك أن من هذه . ال ینتفع بها لكن هل ینتفع بهذه المعرفة �مجردها؟ طر علیه،الخالق �ما فُ 
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فما یدر�ه اإلنسان �فطرته التي فطره هللا علیها  ومنها ما هو �سبي، ،المعرفة ما هو اضطراري 
 كسبي.فوأما القدر الزائد على ذلك  یع الناس،هذا اضطراري �شترك فیه جم

- هللا رسول �ان: قالت عائشة عن أبیه، عن هشام" حدیث: الباب هذا في البخاري  وخرج(
 �ا �هیئتك لسنا ناإ: قالوا �طیقون  �ما األعمال من أمرهم أمرهم إذا -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 

 في الغضب ُ�عرف حتى فیغضب تأخر، وما ذنبك نم تقدم ما لك غفر قد هللا إن هللا، رسول
 �أمر -َوَسلَّمَ  َصلَّى ُهللا َعَلْیهِ - النبي كان ."»أنا �اهلل وأعلمكم أتقاكم إن«: �قول ثم وجهه

 في االجتهاد یر�دون  الطاعات على حرصهم لشدة و�انوا األعمال، من �طیقون  �ما أصحا�ه
 نفسه في له عمالهواست �الرفق -ى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ َصلَّ - النبي أمر عن اعتذروا فر�ما العمل،

ِه علی-النبي ، )المغفرة لهم مضمون  غیر وهم له المغفرة �ضمان العمل إلى محتاج غیر أنه
المُ  الُة والسَّ ا �طیقونه �حیث ال �أمرهم �م فتجده ،]١٢٨[التو�ة:  }ِ�اْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیمٌ { -الصَّ
لكن حرص  ،»أحب العمل إلى هللا أدومه«ألن  من األوقات و�قصرون فیه؛ �ملونه في وقت

ا حمل نفسه أكثر مملى أن �ُ عقد �حمله  -َجلَّ وَعال-اإلنسان على �عض األمور على التعبد هلل 
ِه علی-ود أنه قبل مشورة النبي  فتجده في النها�ة یندم �ما حصل لعبد هللا بن عمرو، جه إلیه،وُ 

الُة وال المُ الصَّ  .-سَّ
الذین لدیهم توجه إلى التعبد تجدهم �حرصون على المز�د من  وهذا شيء موجود إلى اآلن، 

حتى من طالب  وتجد میلهم واسترواحهم إلى من یرى مثل هذا العمل ور�ونهم إلیه، الطاعات،
 ألنه یوافق ما في نفسه من و�ن �ان في الحقیقة العكس؛ ،على حدیث االعلم تجده یرجح حدیثً 

تجد �عض الناس ولو �ان طالب علم لیس عنده میل إلى هذا : والعكس �العكس جهة التعبد.
   تجده �سعى و�بحث إلى ما �خفف علیه األمر. ،النوع

میله مثًال إلى الصیام تجده إذا نوقش في �عض األ�ام التي �صومها �ستدل �ما عنده من �ان 
من العلماء �ان �صوم  اوأن فالنً  ،هل العلممن دلیل و�تعداه إلى ما قاله فالن وفالن من أ 

و�الطرف الثاني تجد الذي لیس له أو لیست عنده شائبة التعبد تجده ولو �ان  و�حرص علیه،
ال حظ له من  الحدیث في الصحیح یبحث عما قیل فیه وما في رواته أو �عضهم ولو �ان قوًال 

 اولو �ان صحیحً  ،ا الحدیث ضعیفي �شق علیه الصیام �فرح إذا قیل له هذفتجد الذ النظر،
  ؟لماذا ،ولو �ان في البخاري 

ثم تطرق األمر  سمعنا من طعن في صیام العشر ذي الحجة من سنین، ألنه یوافق رغبة عنده.
نعم ال یتهم �ل  إلى صیام الست وشهر قول اإلمام مالك من قبل أناس �شق علیهم الصیام،

سمعنا هذه السنة  ها حظ ومراعاة هذا الحظ معروفة.لكن النفس ل شخص �قول �مثل هذا الكالم،
المُ -النبي  :من �قول الُة والسَّ كر أنه قدم مكة في الیوم الرا�ع من ذي الحجة وما ذُ  -علیِه الصَّ
وتجد الطرف اآلخر �صومها متتا�عة �قف عند یوم  ولو صامه لُنقل. من أ�ام العشر، اصام یومً 
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علیِه -لكن �عرف أن النبي  تحسر على صیام عرفة وهو حاج،عرفة لما جاء فیه ونفسه تتقطع وت
المُ  الُة والسَّ و�ستدل لبقیة األ�ام  ،و�قف عند هذا الحد ،نهى عن صیام یوم عرفة �عرفة -الصَّ

ومن أفضل  »ما من أ�ام العمل الصالح فیهن خیر وأحب إلى هللا من هذه األ�ام العشر« �عموم:
وذاك یبحث عن أشیاء  �صوم �مثل هذه العمومات، القائی� هذا ت ،األعمال الصالحة الصیام

   لیتخلص.
المُ -فتجدهم مرة سئل  الصحا�ة یوجد فیهم هذا النوع من االجتهاد، الُة والسَّ ن بی -علیِه الصَّ

ونحن أمام هذه النصوص  ومع ذلك یر�دون الز�ادة، أظهرهم و�حثهم على االقتصاد في العمل،
فإذا وجد  ،�عالج الناس �النصوص اأن �كون العالم وطالب العلم طبیبً وأمام هذه التصرفات �جب 
 صلى -قال النبي �قرأ القرآن �ل یوم،مثل ما جاء عبد هللا بن عمرو  المندفع �قصر من اندفاعه،

: قال أطیق أكثر من ذلك،: قال ،ا�عني �ل یوم جزءً  »اقرأ القرآن في شهر« :-هللا علیه وسلم
 . »اقرأ القرآن في سبع وال تزد« ثم قال:، »في الشهر ثالث«: م قالث، »في الشهر مرتین«

 ،طالب علم ینتسب إلى طلب العلم في �لیة شرعیة و�حضر �عض الدروس ،الكن لو وجده مفرطً 
ختمة بثالثة مالیین  ،حرف �عشر حسنات ؟�ا مسكین أنت ینأ: وال �فتح المصحف إلى برمضان

  یذ�ر له مثل هذه النصوص من أجل أ�ش؟ رآن في لیلة،وعرف في السلف من �قرأ الق حسنة،
 .یدفع طالب:
فهذه النصوص نصوص الكتاب والسنة �لها عالج ألدواء األمراض سواء �انت في  دفع.نعم. یُ 

ومتى نحتاج إلى نصوص  �عني متى نحتاج إلى نصوص الوعید؟ األفراد أو في المجتمعات.
إذا �نا في مجتمع ظهرت فیه الشدة والغلو  ؟�نومتى نحتاج إلى الجمع بین األمر  الوعد؟

ص ر�ز على نصو  امنفلتً  اوالعكس إذا وجدنا مجتمعً  ،والمبالغة لجأنا إلى أحادیث الوعد والرجاء
 وهذا هو منهج الكتاب والسنة. ،واألصل الجمع بین األمر�ن لتردهم إلى حظیرة التوسط، ؛الوعید

مذهب الحنفیة  ك صالة الجماعة هل تقول له:لكن إذا وجدت من أوالدك من یتساهل في تر 
-والنبي ؟ »جب فال صالة لهمن سمع النداء فلم �ُ « أو تقول له: ؟والشافعیة والمالكیة أنها سنة

المُ  الُة والسَّ ناس ال بد أن �عالج ال م بتحر�ق بیوت الذین یتخلفون عن الصالة.هَ  -علیِه الصَّ
  �النصوص.

ل ووجد منهم من آ أنت غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،: قالوا فالصحا�ة من هذا النوع،
 ومنهم ومنهم من ال �أكل اللحم، ومنهم من �صوم وال �فطر، �صلي وال ینام، ،على نفسه أال ینام

المُ -فأخبرهم النبي  ،إلى آخره.. ومنهم. من ال یبیت على فراش، الُة والسَّ  ه:�سنت -علیِه الصَّ
 .»لیس منيفمن رغب عن سنتي ف«

رأ اق«: لعبد هللا بن عمرو -صلى هللا علیه وسلم-قول النبي  ،طالب: شیخ أحسن هللا إلیك
 .......نها تعتبر درجة من درجات القراءة.هل مقصوده ذات الشهر �عني أ، »القرآن في شهر
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 بن لو قرأ القرآن في ثالث �ما فعل عبد هللافو�ال  لیقصر من غلوائه وشدته، ؛هو أراد التدرج
 عمرو أخذ �قرأ القرآن في ثالث وتعب في آخر عمره وتمنى لو قبل الرخصة.

  ....... طالب:
 ...... الحرف �عشر حسنات وال، »هللا أكثر« قال: إًذا نكثر؟ قالوا:

  ....... طالب:
 .ثالثمائة ألف حرف في عشرة بثالثة مالیین هذه نتیجة حسابیة معروفة،

  ....... طالب:
 ؟ي �ضرما الذ ،إن صالة فرض في المسجد الحرام عن خمس وخمسین سنة :ت مثالً �عني لو قل

 .من عندك مبتدأً  ًئاتقرر شیما أنت  نتیجة حسابیة هذه،
   ....... طالب:

 هذا ما �صلح، تفرضه من فهمك على الناس، ًئاأنت تقر شی المراد �الدرجة اآلن؟ ولكن ما ،ال
 ة على هذا النص نتیجة حتمیة ما فیه ما �منع.لكن ما فیه نص واضح وله نتیجة مبنی

 لشدة و�انوا األعمال، من �طیقون  �ما أصحا�ه �أمر -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - النبي كان(
علیِه - النبي أمر عن اعتذروا فر�ما العمل، في االجتهاد یر�دون  الطاعات على حرصهم

المُ  الُة والسَّ  له المغفرة �ضمان العمل إلى محتاج غیر أنه نفسه يف له واستعماله �الرفق -الصَّ
 -فكان ذلك، إلى هو �حتاج ال ما االجتهاد إلى �حتاجون  فهم المغفرة لهم مضمون  غیر وهم

المُ  الُة والسَّ  هلل أتقاهم نهفكو . �ه وأعلمهمهلل  أتقاهم أنه و�خبرهم ،ذلك من �غضب -علیِه الصَّ
 �اهلل علمه أن یتضمن �ه أعلمهم و�ونه العمل، هوو  التقوى  خصال في اجتهاده شدة یتضمن
 أسمائه بتفاصیل معرفته ز�ادة: أحدهما؛ لمعنیین �اهلل علمه زاد و�نما، �اهلل علمهم من أفضل

  .واإلعظام واإلكرام الجالل من �ستحقه وما و�بر�ائه وعظمته وأحكامه وأفعاله وصفاته
 �ما رته،�صی �عین أو �صره �عین إما رآه فإنه ،الیقین عین إلى مستند �اهلل علمه أن: والثاني

، )ینیقال علم إلى مستند �ه وعلمهم مرتین، �فؤاده رآه: وغیرهما عباس وابن مسعود ابن قال
 بر،�عني علم الیقین ما نتج عن خ، )تباین المرتین و�ین(عین الیقین وعلم الیقین وحق الیقین 

موجود  خبرت �أن العسلإذا أُ  :-َرِحَمُه هللاُ -ن القیم �ما قال اب وعین الیقین ما نتج عن مشاهدة،
إذا نزل عن ذلك فهو ظن  خبرك �ه من تجزم �صحة خبره وتقطع �ه هذا علم �قین،في األسواق أُ 

 وأكلته صار او�ذا أخذت منه شیئً  إذا ذهبت إلى السوق ورأیته هذا عین الیقین، لیس �علم �قین.
 عندك حق الیقین. 

 الیقین عین مرتبة إلى الیقین علم مرتبة من یرقیه أن ر�ه -السالم علیه- اهیمإبر  سأل ولهذا(
 التامة المعرفة تفاصیل في والكالم ذلك على التنبیه سبق وقد، الموتى إحیاء رؤ�ة إلى �النسبة
المُ - الرسول معرفة زادت فلما. �القلب الُة والسَّ  فإن وتقواه، له خشیته زادت بر�ه -علیِه الصَّ
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، )]٢٨: فاطر[ }اْلُعَلَماء ِعَباِدهِ  ِمنْ  للااََّ  َ�ْخَشى ِإنََّما{: تعالى قال �ما الخشیة �ستلزم التام مالعل
 وصفاته و�أسمائه �اهلل �ان فمن(من �ان �اهلل أعرف �ان منه أخوف  المأثور عن السلف:

 المعرفة قصن �حسب والتقوى  الخشیة تنقص �نماو  وأتقى، أخشى له �ان أعلم وأحكامه وأفعاله
 .)�اهلل

نا ونظرنا إلى مدى خشیة هللا فیها ظهرت النتیجة أن ،مشكلتنا لو عرضنا هذا الكالم على قلو�نا 
وفیها  ،�عني معرفة إجمالیة قد �كون فیها شيء من التشو�ش �عني حق المعرفة، ما عرفنا هللا،

البرهان على علم  ا وهي:لو أورثت الخشیة والناس یتفاوتون فیه ألنها لم تورث الخشیة، ؛نقص
َجلَّ -ولكنه ال �خشى هللا  ا،رف الناس عالمً من �حمل شيء من العلم ولو صار في عُ  العالم،
 وقد. و�نما تنقص الخشیة والتقوى �حسب نقص المعرفة �اهلل( وال یتقیه هذا لیس �عالم. -وَعال
ْیِه َصلَّى ُهللا َعلَ - النبي صنع: عائشة قالت: قال مسروق  عن صحیحه آخر في البخاري  خرج
 هللا فحمد، -َوَسلَّمَ  َصلَّى ُهللا َعَلْیهِ - النبي ذلك فبلغ قوم، عنه وتنزه فیه ترخص اشیئً  -َوَسلَّمَ 

 وأشدهم �اهلل ألعلمهم إني ف�هللا! أصنعه؟ الشيء عن یتنزهون  أقوام �ال ما«: قال ثم
 . )»خشیة

فإن  ه،لما �میل إلی او�نسى �قیة المواقف تبعً  اوقفً أو م ایردد نص�  اإلى ما سبق تجد شخًص  اوعودً  
المُ -قام النبي  كان من أهل العبادة والحرص علیها تجده �قول: الُة والسَّ فطرت حتى ت -علیِه الصَّ

ذ�ر للحد من الطرف و�ذا �ان من أهل التخفیف جاء �النصوص المقابلة لهذا التي تُ  ،قدماه
ا لذ وتجده یذ�ر من أفعال السلف ما یناسب هواه. ق هوى نفسه،ألنها تواف ؛لكنه �ستغلها الثاني،

ن إ ،�ل یذ�ر من حیاة هذا الراوي ما یناسب میله ذ�رنا في اختالف مناهج العلماء لتراجم الرواة،
 و�ن �ان من أهل وأشاد �ه من هذه الناحیة، ،كان هذا العالم ومتعبد ذ�ر من عبادة هذا الراوي 

العلم الذي ینتج عنه النفي واإلثبات والتصحیح والتضعیف لم یلتفت إلى غیر ما قیل فیه من 
وطر�قة ابن حجر ومن قال أو نحا  ،وعرفنا طر�قة النووي ومن دار في فلكه توثیق أو تضعیف،

 .و�ل إنسان �جد هذا من نفسه �ل هذا میول الشخص تسیره شاء أم أبى، مثل نحوه،
 رسول �ا: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - هللا لرسول قال رجالً  أن عائشة عن مسلم صحیح وفي( 

 أصبح وأنا«: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - هللا رسول فقال الصیام، أر�د وأنا اجنبً  أصبح إني هللا
 ُغفر قد مثلنا، لست كإن! هللا رسول �ا: الرجل فقال، »وأصوم فأغتسل الصیام أر�د وأنا اجنبً 
 ألرجو إني«: وقال -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - هللا رسول فغضب .تأخر وما ذنبك من تقدم ما لك
 بیوت إلى جاءوا رهط ةثالث أن أنس حدیث وفي. »أتقي �ما وأعلمكم هلل أخشاكم أكون  أن

 تقالوها، �أنهم بها ُأخبروا فلما، هتعباد عن �سألون  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - النبي أزواج
 وما ذنبه من تقدم ما له هللا غفر قد ؟-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - النبي من نحن وأین: قالواو 

 وقال أفطر، وال الدهر أصوم: آخر وقال ا،أبدً  اللیل أصلي فإني أنا أما: أحدهم فقال تأخر،
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المُ - النبي فجاء ا،أبدً  أتزوج وال النساء أعتزل أنا: اآلخر الُة والسَّ : فقال إلیهم -علیِه الصَّ
 وأصلي وأفطر أصوم لكن له، وأتقاكم هلل ألخشاكم إني �هللا أما! و�ذا؟ �ذا قلتم الذین أنتم«

 . »مني فلیس سنتي عن رغب فمن النساء، وأتزوج وأرقد
 إلیه نسب من على اإلنكار �لها األحادیث هذه ففي ،�معناه الصحیحین في خرجاه وقد

 ذافإ، االجتهاد أعظم الشكر في �جتهد �ان فإنه ،المغفرة على لالتكال العمل في التقصیر
 یرةالمغ عن الصحیحین في �ما ،اشكرً  ذلك �فعل أنه أخبر المغفرة له كرتوذُ  ذلك على عوتب

 ُغفر وقد هذا فعلت: له فیقال قدماه تتفطر حتى �قوم �ان -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - النبي أن
 مالصیا في یواصل وقد. »اشكورً  عبدا أكون  أفال«: فیقول تأخر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك

 التقصیر فنسبة ،»و�سقیني �طعمني ر�ي عند أظل إني �هیئتكم؛ لست إني«: و�قول و�نهاهم
 - َوَسلَّمَ ْیهِ َصلَّى ُهللا َعلَ -النبي  �ان ولهذا فاحش؛ خطأ المغفرة على التكاله العمل في إلیه

 . »محمد يهد يالهد خیر«: خطبته في �قول
 لىع الز�ادة األفضل بل أفضل؛ هو لیس العمل في �ه االقتداء أن: الخطأ هذاأ�ًضا  و�قتضي

: تعالى قال علیها، وحث �متا�عته أمر قد تعالى هللا فإن ،اجد�  عظیم خطأ وهذا ذلك، في هد�ه
 .)]٣١: عمران آل[ }مْ ُذُنوَ�كُ  َلُكمْ َوَ�ْغِفرْ  هللاُ  ُ�ْحِبْبُكمُ  َفاتَِّبُعوِني هللاَ  ُتِحبُّونَ  ُ�نُتمْ  ِإن ُقلْ {

 طالب: فیه ز�ادة سطر عندنا �ا شیخ.
  ؟ماذا

  ....... طالب:
  عندي؟
 .نعم طالب:

 ؟ماذا
  ....... طالب:

  ؟ي معكتالطبعة ال ما
 طارق عوض هللا. طالب:

وهذا خطأ  ،تضي أن هد�ه لیس أكمل هدي وأفضلهألنه �ق(سطر نعم.  هفی، )وهذا خطأ عظیم(
 .)عظیم
 .نعم طالب:

  ما ذ�رته؟ ما قلته؟
 .ال طالب:

المُ -�عني األمر في قوله  الُة والسَّ ر یترتب هل مخالفة مثل هذا األم، »اقرأ القرآن« :-علیِه الصَّ
  �معنى أن هذا األمر للوجوب أو لإلرشاد والتوجیه؟ علیها إثم؟
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 .لإلرشاد طالب:
المُ -هذا لإلرشاد ومن �اب الرأفة والرحمة �أمته  الُة والسَّ لفة تكون مخا اأحیانً  .-علیِه الصَّ

 ..األمر.
  ....... طالب:

المُ -الحترامه وتقدیره وتعز�ره  ال، الُة والسَّ الُة والسَّ -النبي  .-علیِه الصَّ خل لما د -المُ علیِه الصَّ
علیِه -فأشار إلیه النبي  م أراد أبو �كر أن یتأخر،علیهم �المسجد وهم �صلون وأبو �كر یؤمه

المُ  الُة والسَّ الةُ -تأخر وأمهم النبي  ومع ذلك تأخر، ،هذا أمر أن اثبت، -الصَّ المُ علیِه الصَّ - والسَّ
  ؟لیست مخالفةأم مخالفة األمر هل هي مخالفة هنا  .

  ....... طالب:
المُ -یره تقد لكن ما سبب هذه المخالفة؟ ،»اثبت« قال له: الُة والسَّ و ال أ�أثم بها  ،-علیِه الصَّ

المُ -ألنها اكتسبت اإلقرار منه  ؛ما �أثم �أثم؟ الُة والسَّ  ب علیه،وال ثرَّ  ،ما المه ،-علیِه الصَّ
 .-صلى هللا علیه وسلم-ما �ان البن أبي قحافة أن �صلي بین یدي رسول هللا  واعتذر أبو �كر:

الُة -فبإقراره  المُ واعلیِه الصَّ ن م�عض طوائف البدع  ا صارت مخالفة.اكتسبت الشرعیة وم -لسَّ
و�رون أن الغلو فیه وصرف  من أجل تعظیمه، ؛ال مانع من أن نخالف أمره: المتصوفة �قولون 

المُ -من أجل تعظیمه  -َجلَّ وَعال-ما هو من حق هللا  الُة والسَّ  ذا.هیدخل في مثل  -علیِه الصَّ
هل عندك أحد معصوم �قرك على ما  ؟من أین تكتسب الشرعیة ،احشوهذا ال شك أنه خطأ ف

  ؟فعلت
المُ -فعل أبي �كر اكتسب الشرعیة من إقراره  الُة والسَّ أتي من ثم � وعدم تثر�به علیه. -علیِه الصَّ

المُ -�أتي و�غلو �ه  الُة والسَّ ن ال تطروني �ما أطرت النصارى اب« و�خالف أمره: -علیِه الصَّ
هذا . ثل أمرهتأنا أعظمه �ما عظمه أبو �كر ولم �م: ثم �غلو و�قول، »اكم والغلوإ�«، »مر�م

ا لكن إذا انضم إلیه هناك أمور ال �مكن االستدالل بها �مفردها،، اال �صح إطالقً  ؟الكالم �صح
المُ -ما �ضاف إلیه  الُة والسَّ ن صالة الر�عتی من قول أو تقر�ر اكتسبت الشرعیة. -علیِه الصَّ

المُ -الوضوء هل ثبتت �فعل بالل الذي مدحه النبي  ر�عتي الُة والسَّ راره أو ثبتت �إق -علیِه الصَّ
المُ - الُة والسَّ بها حكم  حدیث عبد هللا بن ز�د بن عبد ر�ه في األذان هل الرؤ�ا یثبت ؟-علیِه الصَّ

الُة والسَّ -و�عد وفاته  إنما ثبت األذان �إقرار هذه الرؤ�ا. ؟شرعي   اإلقرار؟ من أین -المُ علیِه الصَّ
 من الظن هذا في لما اشدیدً  اغضبً  ذلك من �غضب -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النبي  �ان لهذاف(

 اهلل� ألعلمكم إني �هللا«: أحمد لإلمام روا�ة وفي. �ه واالقتداء ومتا�عته هد�ه في القدح
 وأعلمكم أتقاكم إن«: الباب هذا في ري البخا خرجها التي الروا�ة في وقوله. »اقلبً  له وأتقاكم

 عند نوعمم وهو المتصل، �الضمیر اإلتیان يتأتِّ  مع المنفصل �الضمیر اإلتیان فیه »أنا �اهلل
  ؟)َضمَّت(أم ، )ْت نَ مِ َض : الشاعر �قول للضرورة إال النحاة أكثر
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 .)َضِمَنت( طالب:
  لكن؟، )َضِمَنت(أنا عندي 

ر ألن الضمی األصل ضمنتهم؛ ،هذه ضمنتهم، )الدهار�ر دهر في األرُض  إ�اهمَضِمَنْت (: �قول
 . المتصل ممكن

  ....... طالب:
 ضمنتهم لكان أفصح.: ولو قال، )َضِمَنت إ�اهم( هو قال:

ِإ�َّاَك {: نحو هعامل قبل �الضمیر ُیبتدأ أن مثل �المتصل اإلتیان یتأت لم إذا ااختیارً  �جوز و�نما(
: الشاعر قول فأما. إ�اه إال: نحو �عد �قع أو متصل �ضمیر یبتدأ ال فإنه ،]٥[الفاتحة:  }َنْعُبدُ 
 ؟)نار �جاو  ال أن

 .)إالكِ ( طالب:
  لكن هذا البیت ما فیه نقص؟ ،)إالكِ ( نعم

  ....... طالب:
  ؟ماذا

  ....... طالب:
 فیه أن ىعل لمتأوَّ  عندهم فهو، مثلي أو أنا أحسابهم عن یدافع و�نما: قوله وأما. فشاذ(نعم. 
 الحدیث هذا في وقع الذي هذا ولكن .أنا إال أحسابهم عن یدافع ما: قال �أنه االستثناء، معنى
 غیر هل اشاهدً ، أنا أحسابهم عن یدافع إنما: قوله حینئذٍ  و�كون  ضرورة، غیر من لجوازه �شهد

 .)أعلم �هللا تأو�ل، إلى محتاج
  ....... طالب:

 علیه.هذا الدرس الماضي تكلمنا  ،نعم
  ....... طالب:

  ؟وجه اإلشكال وما
  ....... طالب:

 تزاد للتأكید. ،غیر الزمة ؟ي �سمونها المزحلقةالت غیر الزمة؟ أموالالم هذه الزمة 
، »اهلل�أنا أعلمكم «: -صلى هللا علیه وسلم-�اب قول النبي (" :-َرِحَمُه هللاُ -�قول الكرماني 

 علیه صلى هللا-ا إلى قول النبي ین أن �قرأ مضافً علباب متلفظ هذا ا. "وأن المعرفة فعل القلب
 .)ال غیر -وسلم

مقول  »أنا أعلمكم �اهلل«و( .�عني بال تردد ،هو مضاف بال تردید: هناك ابن حجر �قول 
 القول. 
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ا إذ رً ال لكان مكر �ا على القول ال على المقول، و هو �فتح الهمزة عطفً  "وأن المعرفة"قوله: 
 طف علیه حكمهما واحد، وهو خالف الروا�ة والدرا�ة. لمقول وما عا

موه؛ إذ �سب ] أي �ما عزمت علیه قلو�كم وقصدت٢٢٥[البقرة:  }ِ�َما َ�َسَبْت ُقُلوُ�ُكمْ {قوله: 
ؤاخذ یونیته، وفي اآل�ة دلیل لما علیه الجمهور: أن أفعال القلوب إذا استقرت  هالقلب عزم

تكلموا ینفسها ما لم أما حدثت �ه  ين هللا تجاوز ألمتإ«: -صلى هللا علیه وسلم-بها. وقوله 
كاك نه �مكن االنفمحمول على ما إذا لم �ستقر، وذلك معفو عنه بال شك؛ أل  »أو �عملوا �ه

 .)عنه، �خالف االستقرار
 ،قالً عل الحق هوهو غیر متعین عند أ ،ختلفوا في محل العلم الحادثالعلماء اواعلم أن (: قال

تعالى:  خلقه هللا تعالى في أي جوهر أراد، لكن دل السمع على أنه القلب، �قولهبل �جوز أن �
 ن الكتاب؟مأحد معه نسخة هل یوجد ، )]٤٦[الحج:  }َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َ�ْعِقُلوَن ِبَها{

  ....... طالب:
  ؟ینأ

  ....... طالب:
 .اجزاكم هللا خیرً  ،واحد �قرأ

  ....... طالب:
  ؟أحد معه نسخة هما فی ورقیة،ما فیه نسخة 

  ....... طالب:
  ؟ماذا

   ما تختلف. نفس الشيء،
  ؟یةحتج برؤ�ة الصالحین من أهل العلم في التشر�ع �شیخ اإلسالم ابن تیمهل �ُ : هذا �قول

أنت تبحث مسألة وما توصلت . اجدیدً  الكن ال ینشئ حكمً  ذ�رك �الحكم،رؤ�ة مثل هؤالء قد یُ 
ي ففالمسألة أصلها موجود . ترى شیخ اإلسالم مثًال أو عالم �قول الراجح �ذا ،حإلى القول الراج

كم وال یوجد فیها حكم ثم �ح ،�خالف ما إذا لو �انت حادثة نازلة مستجدة الشرع وأدلتها موجودة.
 افعل �ذا أو ال تفعل ثم �قول لك: عبادة توقیفیة، أنهاواألصل  فیها حكم أو �خترع حكم جدید،

من رآني في المنام « �عضهم وهو �ستند إلى حدیث:. من �ان انظر إلى أحد �ائنً ذا ال یُ ه كذا،
المُ -إنه یرى النبي  :تجده �قول، »فقد رآني فإن الشیطان ال یتمثل بي الُة والسَّ و�سأله  -علیِه الصَّ

نرى الشیطان ال یتلبس : و�قول عن مسائل علمیة و�فتیه و�سأله عن أحادیث و�صحح و�ضعف،
المُ -�ه  الُة والسَّ �صحح  المشكلة أن هذا موجود عند �عض من ینتسب إلى العلم، .-علیِه الصَّ

  ؟فهل �سوغ مثل هذا أو ال. أحادیث برؤ�ا
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المُ -ال لخلل فیه ، اوال �صح أبدً  ،ما �سوغ الُة والسَّ ما الخلل إن أو نقص أو في رؤ�ته، -علیِه الصَّ
فالمتلقي  ؟�یف �ضبط هذا النائم ؟فكیف �ضبط ،أنه نائم األصل في هذا النائم في نقله وضبطه،

لما قیل له مثل  رأیته �قظة، �عضهم یتعدى �قول: هو موضع الخلل الذي تطرق الخلل من أجله.
الُة والسَّ -�قرر �عض المتصوفة أنهم یرونه �قظة  ،رأیته �قظة: هذا الكالم �قول  -المُ علیِه الصَّ

المُ -الرسول  أن هذا قول �اطل،وال شك  �جتمعون �ه و�سألونه، الُة والسَّ لنص مات �ا -علیِه الصَّ
تلف فیه فهذا ال �خ. قد مات افإن محمدً  امن �ان �عبد محمدً ]، ٣٠[الزمر:  }ِإنََّك َمیِّتٌ {: القطعي

المُ -نعم هو في قبره . اثنان الُة والسَّ لكنه  ،حي حیاة برزخیة أكمل من حیاة الشهداء -علیِه الصَّ
ت یدل على أنها فارق لم علیه،رد إلیه روحه إذا سُ ولذلك تُ  روحه فارقت بدنه؛ م األموات،في حك
المُ -و�تندر �عض الناس أنه رأى النبي  بدنه. الُة والسَّ و�زعم �عض  �ذا مرة، -علیِه الصَّ

المُ -المتصوفة أن النبي  الُة والسَّ  .�هللا المستعان یزوره في �ل لیلة، -علیِه الصَّ
 �مان؟ قلُت:: هذا �تاب اإل�مان، فما وجه تعلق هذه الترجمه �اإلقلتَ  إنف( :-ِحَمُه هللاُ رَ -قال 

مل، یق أو التصدیق مع العدالعلم �اهلل و�ذا المعرفة �ه من اإل�مان، واإل�مان إما التص
مان هو ان أن اإل��یا منهم، و أشد إ�مانً  -صلى هللا علیه وسلم-ان أن رسول هللا بیفالمقصود 

ا على الكرامیة. أو   �عضه ِفعل القلب رد�
هور وهو الصحیح الذي علیه االعتماد، ولم یذ�ر جم ،بتخفیف الالم "من سَال ب محمد"قوله: 

�ة المحققین غیره، وذ�ر �عضهم أن التشدید لحن، وادعى صاحب المطالع أن التشدید هو روا
د هللا ر شیوخه، و�نیته أبو عبفقیل: إنها مخالفة للمشهور، إال أن یر�د روا�ة أكث ،األكثر

كنة و�اف مفتوحة ونون سا( بیكندي، )ةاء موحدة مكسورة ومثناة تحتیة ساكنبب�خاري بیكندي 
بخارى، توفي سنة خمس وعشر�ن ومائتین. قوله: بیكند قر�ة بفدال مهملة، منسوب إلى 

بي الحاجب الكالسلیمان بن  �المهملة فالموحدة الساكنة فالدال المهملة، أبو محمد "عبدة"
ررة ثالث مك، )الكوفي، وقیل: اسمه عبد الرحمن وعبدة لقبه، قال اإلمام أحمد: هو ثقة ثقة ثقة

 وز�ادة مع صالح، و�ان شدید الفقر، توفي �الكوفة سنة ثمان وثمانین ومائة. ( مرات
بیه أ ببغداد، وهو یروي عن ىفهو أبو المنذر بن عروة المدني التا�عي المتوف "هشام"وأما 

ه عائشة عن خالت ي و�رو  ،�المدینةعروة بن الز�یر األسدي التا�عي الجلیل أحد الفقهاء السبعة 
 .)ِذ�ر الثالثة في �اب الوحيمر وقد  -رضي هللا عنهم-الصد�قة بنت الصدیق 

-أحد اإلخوة البر�طانیین �قول لهم في جامعتهم ....... و�ؤمهم ....... یؤمن أن النبي : �قول
هل  والسؤال: ،ثم یدعو إلى ذلك ،و�ستحل الدعاء إلیه ،مخلوق من نور - علیه وسلمصلى هللا

 مع أن أكثر الجالیة هنالك لهم تأثیر الصوفیة، ،وهل علیهم التحذیر منهم تجوز الصالة خلفه؟
 إذا �ان من هذه الطائفة الضالة أو من غالة المتصوفة فالصالة ال تصح افقد �سبب فتنة وشقاقً 

 في صحتها. اوال �صلي صالة مشكو�ً  افیبحث عن مكان آخر و�ذا لم �جد �صلي منفردً  ،خلفه
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 .اللهم صل على محمد
 
 


